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            ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   Ακινα 18/2/2022 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ                                                          Αρ. Πρωτ.: 15674 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ  
ΧΕΕΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ  
ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ Ι 
Ταχ. Δ/νςθ: Σταδίου 29 

Ταχ. Κϊδικασ: 101 10, Ακινα 

Τθλ: 2131516596 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 9341/317/1-3-2021 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ρρόγραμμα  

Απόκτθςθσ Εργαςιακισ εμπειρίασ για 5.000 ανζργουσ νζουσ  θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» (Β’  842). 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Το άρκρο 83 του ν.4368/2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 21). 

2. Τθν παρ. 15 του άρκρου 20 του ν. 2639/1998 «φκμιςθ Εργαςιακϊν Σχζςεων, ςφςταςθ Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 205). 

3. Το άρκρο 29 του ν. 1262/1982 «Για τθν παροχι κινιτρων ενίςχυςθσ τθσ Οικονομικισ και   

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Χϊρασ και τροποποίθςθ ςυναφϊν διατάξεων» (70 Α’), όπωσ 

ιςχφει.  

4. Το άρκρο 18 του ν. 2458/1997 «Σφςταςθ Kλάδου Kφριασ Aςφάλιςθσ Aγροτϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 15), όπωσ ιςχφει. 

5. Τθν παρ.6 του άρκρου 10 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999, Α’  45). 

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ258). 

7. Τον ν. 3469/2006 «Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

(Αϋ131). 

8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα 

Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ112), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΑϋ του ν. 

4727/2020 (Αϋ184).  

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 
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10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 3419/2005 και άλλεσ διατάξεισ (Α’ 297)» (Α’ 265).  

11. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνικι και αλλθλζγγυα οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Α’ 205).  

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (A’ 133). 

13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016 / 680 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

137). 

14. Το άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, (π.δ. 

63/2005, Α’ 98), όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ 

133). 

15. Τθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 

145). 

16. Το π.δ. 134/ 2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168). 

17. Το π.δ. 147/ 2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Α’ 192). 

18. Το π.δ. 81/ 2019 «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και 

κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων μεταξφ των Υπουργείων» (Α’ 119).  

19. Το π.δ. 83/ 2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 

και Υφυπουργϊν» (Α’  121). 

20. Το π.δ.63/ 2020 «Σφςταςθ και Κατάργθςθ Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, μεταφορά 

αρμοδιοτιτων μεταξφ Γενικϊν Γραμματειϊν» (Α’ 156). 

21. Το π.δ. 2/ 2021 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και   Υφυπουργϊν»  (Α’ 2). 

22. Το π.δ.6/2022 «Σφςταςθ και μετονομαςία Γενικϊν Γραμματειϊν, ςφςταςθ  Ειδικισ Γραμματείασ, 

μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων» (Α’ 17). 

23. Τθ με αρικμ. 51875/07-05-2021 απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων Ιωάννθ 

Τςακίρθ» (Β’ 1867). 

24. Τθ με αρικμ. 86591/13-08-2020 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων «Διοριςμόσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκοφ 

Κοινωνικοφ Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).  

25. Τθν υπό ςτοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν 

Ναυτιλίασ & Τουριςμοφ «Διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΡ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του ν. 

4314/2014» (Β’  948).  

26. Τθν υπό ςτοιχεία C(2014)/10128 final/17-12-2014 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

ζγκριςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & 

Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020» (Κωδικόσ CCI 2014GR05M9OP001). 
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27. Τον Κανονιςμό  (ΕΕ) αρικ. 1303/ 2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013, περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί 

κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ 

και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006.  

28. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/ 2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1081/2006 του Συμβουλίου, όπωσ ιςχφει. 

29. Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2016/ 679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 

τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία των Δεδομζνων) (ΕΕ 

L 119/4.5.2016), ωσ τζκθκε ςε εφαρμογι τθν 25θ Μαΐου 2018.  

30. Τθν υπό ςτοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Αντικατάςταςθ τθσ υπό ςτοιχεία 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) 

υπουργικισ απόφαςθσ «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ 

αρικμ.81986/ΕΥΘΥ/12/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ 

επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ 

και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων”» (Β’ 5968). 

31. Τθν υπό ςτοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/08-12-2015 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Σφςτθμα 

δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ 

καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το αρ. 22 

του Ν. 4314/2014» (Β’ 2784). 

32. Tθ υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του ΟΑΕΔ, με τθν οποία ςυςτάκθκαν 

Γραφεία Ραρακολοφκθςθσ των Ενεργθτικϊν Ρολιτικϊν Απαςχόλθςθσ ςτα ΚΡΑ.  

33. Tθ υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Νζου Κανονιςμοφ Εκδίκαςθσ 

Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708). 

34. Τθν υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαςθ του ΔΣ του ΟΑΕΔ περί «Οριςμοφ μελϊν ςτισ Επιτροπζσ 

Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν (ΕΡ.ΕΚ.ΕΡ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883). 

35. Τθν υπ’ αρ. 3449/17-7-2020 Ρρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». 

36. Το εγκεκριμζνο ζγγραφο Εξειδίκευςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-

2020. 

37. Τθ μεκοδολογία και τα κριτιρια επιλογισ ζγκριςθσ των πράξεων του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 όπωσ τροποποιοφνται και ιςχφουν. 

38. Το υπό ςτοιχεία 77998/ΕΥΚΕ 2700/22-7-2016 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κρατικϊν 

Ενιςχφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων,  ςφμφωνα με το οποίο θ 

χρθματοδότθςθ δράςεων απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ βάςει του άρκρου 83 του 

ν.4368/2016 εκφεφγει από το πεδίο εφαρμογισ των κανόνων περί κρατικϊν ενιςχφςεων, υπό 

ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. 
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39. Τθν υπ’ αρ. 665/18-2-2021 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ 

εμπειρίασ για 5.000 ανζργουσ νζουσ  θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» (ΑΔΑ: Ψ6ΔΟ46ΜΤΛ-Σ1Η) τθσ Ειδικισ 

Γραμματζωσ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου. 

40. Τθν υπ’ αρ. 6135/23-11-2021 απόφαςθ ΔΣ του ΟΑΕΔ  

41. Τθν υπ’ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Εργαςιακισ 

Εμπειρίασ για 5.000 ανζργουσ νζουσ θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» (Β’  842). 

42. Τθν υπ’ αρ. 1983/12-1-2022 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

43. Το  γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ  πζραν αυτισ 

που προβλζπεται ςτθν υπ’ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ  (Β’  842). 

 

Αποφαςίηουμε: 

Τθν  τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ 

Εργαςιακισ Εμπειρίασ για 5.000 ανζργουσ νζουσ θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» (Β’ 842) ωσ ακολοφκωσ:  

Α. Η περ. γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ο κάκε επόμενοσ κφκλοσ κα προκθρφςςεται για τουσ ανζργουσ μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ των ανζργων του προθγοφμενου κφκλου και 

εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ των ανζργων του προθγοφμενου κφκλου. Για τουσ 

παρόχουσ /επιχειριςεισ αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τθν ροι που περιγράφεται ςτθν παροφςα.». 

 

Β.  Η περ. β τθσ υποπαρ. 6.1.3. τθσ παρ. 6.1. του άρκρου 6, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«β. Σε περίπτωςθ που δυο ι περιςςότεροι υποψιφιοι ιςοβακμιςουν, τότε οι υποψιφιοι που είναι και 

ωφελοφμενοι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ (πρϊθν ΚΕΑ) κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, 

εντάςςονται ςτον πίνακα κατά προτεραιότθτα. Οι πλθροφορίεσ για το κριτιριο του Ελάχιςτου 

Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ προζρχονται από τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε. 

(ΘΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο θλεκτρονικό τρόπο.». 

 

 

Γ. το άρκρο 7, μετά το τρίτο εδάφιο τθσ υποπαραγράφου 7.1.3. τθσ παρ. 7.1. προςτίκεται εδάφιο ωσ 

εξισ: 

«Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ από τθν πλευρά του ωφελοφμενου ι του παρόχου αντίςτοιχα, δεν είναι 

δυνατι θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ τθσ προκεςμίασ των πζντε (5) θμερϊν, παρατείνεται θ 

προκεςμία ζωσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ με υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον  ωφελοφμενο ι τον 

πάροχο αντίςτοιχα». 

 

Δ. το άρκρο 7, θ παρ. 7.4  του άρκρου 7 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«7.4. Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ τθσ παρ. 7.3 του παρόντοσ, ο πάροχοσ/επιχείρθςθσ ι ο αςκοφμενοσ 

προςκομίηουν ςχετικά δικαιολογθτικά ι υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνουν τουσ λόγουσ μθ 

τοποκζτθςθσ ι λφςθσ του ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ.». 

 

Ε. το άρκρο 7, μετά το πρώτο εδάφιο τθσ παραγράφου 7.5. προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 

 «Αν για λόγουσ ανωτζρασ βίασ από τθν πλευρά του ωφελοφμενου ι του παρόχου αντίςτοιχα, δεν είναι 

δυνατι θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ τθσ προκεςμίασ των πζντε (5) θμερϊν, παρατείνεται θ 
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προκεςμία ζωσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ με υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον ωφελοφμενο ι τον 

πάροχο αντίςτοιχα».  

 

Σ. Σο άρκρο 9 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

« Άρκρο 9 

Ωράριο – Απουςίεσ 

1. Οι ωφελοφμενοι/αςκοφμενοι μποροφν να απουςιάςουν (για οποιονδιποτε λόγο) μζχρι 15 εργάςιμεσ 

θμζρεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, με τθν υποχρζωςθ επιμικυνςθσ του προγράμματοσ για 

αντίςτοιχο αρικμό θμερϊν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των 132 θμερϊν εργαςιακισ εμπειρίασ. Θ υποχρζωςθ 

επιμικυνςθσ για αντίςτοιχο αρικμό θμερϊν ιςχφει και α) για τθν περίοδο κερινϊν διακοπϊν ι αργιϊν 

ι/και για εργάςιμεσ θμζρεσ κατά τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ μζνει κλειςτι (ζωσ 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ) 

και β) για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ που ο ωφελοφμενοσ τυχόν τεκεί ςε απομόνωςθ λόγω επαφισ με 

νοςοφντα ι λόγω νόςθςθσ από  COVID-19,  με τθν υποχρζωςθ υποβολισ  Υπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

Για τθν επιμικυνςθ υπογράφεται ςυμφωνθτικό επιμικυνςθσ του προγράμματοσ (Ραράρτθμα Β). 

2. Ο χρόνοσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ορίηεται ςτισ 6 ϊρεσ θμερθςίωσ και πζντε (5) θμζρεσ τθν 

εβδομάδα (Δευτζρα ζωσ Σάββατο). 

3. Δεν είναι δυνατι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ μετά τθν 22θ ϊρα βραδινι ζωσ και τθν 6θ ϊρα 

πρωινι. 

4. Δεν είναι δυνατι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ εξ αποςτάςεωσ. 

5. Το ςφνολο των θμερϊν απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ανζρχεται ςτισ 132 θμζρεσ και ελζγχεται από 

τον αρμόδιο υπάλλθλο του ΚΡΑ2.   

6. Ο ωφελοφμενοσ/ αςκοφμενοσ που  αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που 

αςκικθκε ςτον πάροχο/επιχείρθςθ. 

7. Ο ωφελοφμενοσ που υπογράφει νζο ςυμφωνθτικό για τθ κζςθ από τθν οποία αποχϊρθςε 

ωφελοφμενοσ,  αποηθμιϊνεται για τισ υπολειπόμενεσ θμζρεσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ των 132 θμερϊν που 

αντιςτοιχοφν ςτθ κζςθ. Ο ωφελοφμενοσ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ζχει τθ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςει τθ 

δράςθ ςε άλλον πάροχο με νζα υπόδειξθ.». 

 

Ζ. Η παρ. 3 του άρκρου 10 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«3. Μετά τθ λιξθ κάκε μινα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ  κι εντόσ του πρϊτου  δεκαθμζρου του 

επόμενου μινα, οι πάροχοι/επιχειριςεισ υποβάλλουν ςτο αρμόδιο ΚΡΑ2, ωσ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του 

ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογθτικά ωσ ςυνθμμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ (e-services):  

α) Βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του παρόχου/επιχείρθςθσ, ςτθν οποία: 

i. δθλϊνεται ότι θ δράςθ  υλοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, και  

ii. πιςτοποιείται, ςτον ΟΑΕΔ, θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ των ωφελουμζνων, προκειμζνου να τουσ 

καταβλθκεί θ αποηθμίωςθ. 

β) Μθνιαία ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

παρόχου/επιχείρθςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται τα ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε ωφελοφμενο: 

i. Ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο  

ii. Θμερομθνία υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ 

iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρθςθσ 

iv. Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)  

v. Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ)  

vi. Αρικμόσ Μθτρϊου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ  
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vii. Αρικμόσ κατακετικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN (με πρϊτο δικαιοφχο τον ωφελοφμενο), μόνο για 

τον πρϊτο μινα 

viii. Θμζρεσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 

iv.   Συνολικό ποςό αποηθμίωςθσ. 

γ) Αντίγραφο παρουςιολογίου που τθρείται ςτον πάροχο/επιχείρθςθ. 

Το ΚΡΑ2 άμεςα με τθν παραλαβι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, προβαίνει ςε διοικθτικό ζλεγχο. Σε  

περίπτωςθ που αυτά είναι πλιρθ και ορκά,  ο Ρροϊςτάμενοσ του ΚΡΑ2 εκδίδει απόφαςθ καταβολισ τθσ 

αποηθμίωςθσ των ωφελουμζνων του ΚΡΑ2  αρμοδιότθτάσ του,  τθν οποία αποςτζλλει ςτθν αρμόδια 

Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ και τελευταίασ αποηθμίωςθσ του ωφελοφμενου/ 

αςκοφμενου είναι θ ςυμπλιρωςθ του δελτίο ειςόδου-εξόδου από τον ωφελοφμενο όπωσ περιγράφεται 

ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ.». 

 

 

Η. Σθν αντικατάςταςθ του Παραρτιματοσ Α  «ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» και τθν προςκικθ 

Παραρτιματοσ Β «ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ», ωσ εξισ:  
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 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α» 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ KAI  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

           ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

              

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟΚΣΗΗ  ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ  

 

Στ__       ___________________ με κωδικό Υπθρεςίασ ______________ 

ςιμερα ________________ θμζρα __________________ οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

Α) Ο Οργανιςμόσ Απαςχολιςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο Α Ε Δ), Ν.Ρ.Δ.Δ., εφεξισ αποκαλοφμενοσ  

«Τπεφκυνοσ Φορζασ/Φορζασ Τλοποίθςθσ» που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Εκνικισ Αντίςταςθσ 8 -  

Άλιμοσ, με Α.Φ.Μ.: 090010376 και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι του, Σπυρίδωνα Ρρωτοψάλτθ, 

και για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ ωσ άνω Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2), ςφμφωνα με 

τθν εξουςιοδότθςθ τθσ με αρικμ. αρικμ. 9341/317/01-03-2021 (Βϋ842) ΚΥΑ. 

Β) ____________________________________ εφεξισ αποκαλοφμενοσ «Πάροχοσ» που εδρεφει ςτθν 

____________________ οδόσ ___________________ και ζχει Α.Φ.Μ.: _________________, που 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον 

___________________________________________________________. 

Γ) Ο/H  _________________________________ του ________________________, εφεξισ 

αποκαλοφμεν….  «Ωφελοφμενοσ/θ»/ «Αςκοφμενοσ/θ» με Α.Δ.Τ.: ____________________ και 

Α.Φ.Μ.:_______________________  

ςυνομολογοφν, ςυμφωνοφν και αποδζχονται τα παρακάτω: 

 

Αντικείμενο του παρόντοσ Συμφωνθτικοφ αποτελεί θ υλοποίθςθ Ρρογράμματοσ Απόκτθςθσ Εργαςιακισ 

Εμπειρίασ μζςω του οποίου ο/θ Ωφελοφμενοσ/θ / Αςκοφμενοσ/θ κα αποκτιςει εμπειρία και δεξιότθτεσ 

ςτο αντικείμενο Ψθφιακό Μάρκετινγκ, για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και 

ςυμφωνίεσ: 

 

Άρκρο 1 

 
Στο πλαίςιο του ανωτζρω προγράμματοσ ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τοποκετιςει τον/θν 

Ωφελοφμενο/θ/Αςκοφμενο/θ ςε κζςθ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ, για το χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν, προκειμζνου αυτόσ/θ να αποκτιςει εργαςιακι εμπειρία. 

Υπεφκυνοσ/επόπτθσ  τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ορίηεται ο εργοδότθσ ι άλλοσ εργαηόμενοσ, ο οποίοσ 

απαςχολείται με ςχζςθ πλιρουσ και εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ο οποίοσ απαςχολείται μερικϊσ ι 

αποκλειςτικά ςτο αντικείμενο που κα αςκθκεί ο/θ ωφελοφμενοσ/θ,  αςκοφμενοσ/θ για τουλάχιςτον ζνα 

(1) ζτοσ. 
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Επόπτθσ/επιβλζπων τθσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ορίηεται από τθν επιχείρθςθ 

ο/θ………………...………………………………………………………..με ΑΔΤ: ……………………………………….. και 

ΑΦΜ:……………………………………………… 

 

Άρκρο 2 

 

1. Ο πάροχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ ςχετικά με τθν 

αςφάλεια και τθν υγεία των απαςχολουμζνων ςτθν επιχείρθςι του και να λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα 

μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ, θ δε τθροφμενθ ζναντι του ωφελοφμενου/θσ, αςκοφμενου/θσ 

ςυμπεριφορά του να είναι ςφμφωνθ με τα χρθςτά και ςυναλλακτικά ικθ.  

2. Επίςθσ, ο πάροχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ότι προαςπίηεται θ ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν και αποτρζπεται κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 

πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ για τα άτομα με αναπθρίεσ. 

3. Ο πάροχοσ υποχρεοφται ςε περίπτωςθ διενζργειασ ελζγχων: 

α) να παρζχει κάκε δυνατι βοικεια, κατά τον ζλεγχο, ςτουσ ελεγκτζσ υπαλλιλουσ του ΟΑΕΔ ςφμφωνα με 

το άρκρο 29 του ν.4144/2013, 

β) να ςυνεργαςτεί με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και για τθν 

παροχι ςε αυτά όλων των δικαιολογθτικϊν, ςτοιχείων που ηθτοφνται. 

Επίςθσ υποχρεοφται να τθρεί τα αποδεικτικά ςτοιχεία και ζγγραφα που αναφζρονται ςτθ με αρικμ. 

9341/317/01-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 842/Β/3-3-2021) και ςτθν οικεία Δθμόςια Ρρόςκλθςθ για τουλάχιςτον τρία 

(3) ζτθ, μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ. 

 

Άρκρο 3 

 
1. Ο/Θ Ωφελοφμενοσ/θ , Αςκοφμενοσ/θ αποδζχεται τθν τοποκζτθςθ ςε κζςθ προσ απόκτθςθ 

εργαςιακισ εμπειρίασ, ςφμφωνα με τον ςκοπό του παρόντοσ Συμφωνθτικοφ και αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να εξαςκθκεί με ςυνζπεια και να επιδείξει επιμζλεια κατά τθν τοποκζτθςι του/θσ  ςε 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςχετικι με το αντικείμενο απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ζξι (6) μθνϊν. 

2. Ο/Θ Ωφελοφμενοσ/θ, Αςκοφμενοσ/θ ενθμερϊνεται κατάλλθλα για τθν επεξεργαςία, των προςωπικϊν 

δεδομζνων του/θσ, από τουσ αρμοδίουσ φορείσ που τθροφνται για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ  και ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθ ςυλλογι.  Ο ωφελοφμενοσ/θ, αςκοφμενοσ/θ μπορεί να 

αςκιςει τα δικαιϊματα που απορρζουν για τα υποκείμενα των δεδομζνων από τισ διατάξεισ του ΓΚΡΔ και 

του ν.4624/2019,  υπό τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ που ιςχφουν για αυτά κάκε φορά.  

3. Ο/Θ Ωφελοφμενοσ/θ, Αςκοφμενοσ/θ υποχρεοφται, ςε περίπτωςθ διενζργειασ επιτόπιων 

επαλθκεφςεων (ελζγχων), να ςυνεργαςτεί με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τθσ Ελλάδασ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που τυχόν του/θσ 

ηθτθκοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του/θσ ςτθ δράςθ.  

4. Ο/Θ Ωφελοφμενοσ/θ, Αςκοφμενοσ/θ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει απογραφικά δελτία ειςόδου-

εξόδου. 

Άρκρο 4 

 
Το παρόν είναι Συμφωνθτικό απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ ςυνολικισ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν.  Θ 

ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει τθν ____________ και λιγει τθν ____________ αυτοδικαίωσ και χωρίσ τθν 

υποχρζωςθ καταβολισ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ εκ μζρουσ του φορζα ΟΑΕΔ. 
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Άρκρο 5 

 
1. Ο ΟΑΕΔ βάςει τθσ με αρικμό 9341/317/01-03-2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 

Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων αναλαμβάνει τθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ με 

ςυγχρθματοδότθςθ από  τθν ΡΑΝ (Ρρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων) ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. 

«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020». 

Θ Δράςθ εμπίπτει ςτα εξισ: α) Άξονα Ρροτεραιότθτασ 3 «Διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 

των νζων ζωσ 29 ετϊν», β) Θεματικό Στόχο 8 «Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ και ποιοτικισ απαςχόλθςθσ και 

υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων», γ) Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα 8iiΥ «Βιϊςιμθ ζνταξθ 

ςτθν αγορά εργαςίασ των νζων (ΡΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ, 

εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νζων που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ και των νζων από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ, μεταξφ άλλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ τθσ 

«Εγγφθςθσ για τθ Νεολαία», δ) Ειδικό ςτόχο Ι «Αφξθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αυτοαπαςχόλθςθσ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων των νζων εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ 

θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» του Καν. 1304/2013 τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

2. Ο ΟΑΕΔ  καταβάλλει ςτουσ ωφελοφμενουσ/αςκοφμενουσ κάκε θμζρα και ςυνολικά όχι πλζον των 22 

εργάςιμων θμερϊν ανά μινα, 25 ευρϊ κακαρι θμεριςια αποηθμίωςθ. Για τθν απόκτθςθ εργαςιακισ 

εμπειρίασ οι ωφελοφμενοι/αςκοφμενοι υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του ςυνειςπραττόμενου κλάδου 

αςκενείασ ςε είδοσ (ΕΟΡΥΥ) και αςφαλίηονται για επαγγελματικό κίνδυνο ςτον e-ΕΦΚΑ (πρϊθν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

από τον ΟΑΕΔ ςφμφωνα με το άρκρο 18 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15Α),όπωσ ιςχφει, με βάςθ τθν ανωτζρω 

αποηθμίωςθ. Με βάςθ τισ παρουςίεσ υπολογίηονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 6,45% για 

ιατροφαρμακευτικι και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο. Οι ςυνολικζσ θμζρεσ εργαςιακισ εμπειρίασ είναι 

132 θμζρεσ. 

3. Θ εργαςιακι εμπειρία  των ωφελουμζνων/αςκουμζνων  ορίηεται ςε 6 ϊρεσ  θμερθςίωσ, πζντε (5) 

θμζρεσ τθν εβδομάδα - Δευτζρα ζωσ και Σάββατο - και δεν κα πραγματοποιείται ςε βραδινζσ ϊρεσ πζραν 

τθσ 22θσ ϊρασ ζωσ και τθν 6θ πρωινι. 

4. Το Ωράριο Απόκτθςθσ Εργαςιακισ Εμπειρίασ είναι από ϊρα:………...μζχρι...………..και θμζρεσ 

……………………….. 

5. Οι ωφελοφμενοι / αςκοφμενοι μποροφν να απουςιάςουν μζχρι 15 εργάςιμεσ θμζρεσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ, με τθν υποχρζωςθ αντίςτοιχθσ επιμικυνςθσ του προγράμματοσ. Θ 

υποχρζωςθ επιμικυνςθσ για αντίστοιχο αριθμό ημερών ιςχφει και α) για τθν περίοδο κερινϊν 

διακοπϊν ι αργιϊν ι/και για εργάςιμεσ θμζρεσ κατά τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ μζνει κλειςτι (ζωσ 30 

θμερολογιακζσ θμζρεσ) και β) για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ που ο ωφελοφμενοσ τυχόν τεκεί ςε απομόνωςθ 

λόγω επαφισ με νοςοφντα ι λόγω νόςθςθσ από  COVID-19,  με τθν υποχρζωςθ υποβολισ  Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ. 

6. Δεν είναι δυνατι θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ εξ αποςτάςεωσ. 

 

Άρκρο 6 

 
Ο ΟΑΕΔ είναι ο Υπεφκυνοσ Φορζασ για τθν υλοποίθςθ, διαχείριςθ, ζλεγχο και γενικι επίβλεψθ τθσ 

εκτζλεςθσ του προγράμματοσ, τόςο ςε ςχζςθ με τον/τθν Ωφελοφμενο/θ, Αςκοφμενο/θ και τθν πορεία του 

κακϋ όλο το χρόνο τθσ άςκθςισ του, όςο και ςε ςχζςθ με τον Ράροχο. Μετά τθ λιξθ κάκε μινα απόκτθςθσ 

εργαςιακισ εμπειρίασ  κι εντόσ του πρϊτου  δεκαθμζρου του επόμενου μινα, οι πάροχοι/επιχειριςεισ 
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υποβάλλουν ςτο αρμόδιο ΚΡΑ2, ωσ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογθτικά ωσ 

ςυνθμμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ (e-services):  

α) Βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του παρόχου, ςτθν οποία: 

i. δθλϊνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Κ.Υ.Α. και  

ii. πιςτοποιείται, ςτον ΟΑΕΔ, θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ των ωφελουμζνων, προκειμζνου να τουσ 

καταβλθκεί θ αποηθμίωςθ. 

β) Μθνιαία ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του παρόχου, ςτθν 

οποία αναφζρονται τα ακόλουκα ςτοιχεία για κάκε ωφελοφμενο: 

i. Ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο  

ii. Θμερομθνία υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ ςυνεργαςίασ 

iii. Επωνυμία παρόχου 

iv. Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)  

v. Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ)  

vi. Αρικμόσ Μθτρϊου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ  

vii. Αρικμόσ κατακετικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN (με πρϊτο δικαιοφχο τον ωφελοφμενο), μόνο για 

τον πρϊτο μινα 

viii. Θμζρεσ απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ 

iv.   Συνολικό ποςό αποηθμίωςθσ 

γ) Αντίγραφο παρουςιολογίου που τθρείται ςτον πάροχο. 

 

Ο ωφελοφμενοσ/θ/ αςκοφμενοσ/θ υποχρεοφται ςτθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και 

δεδομζνων, ςτισ ςχετικζσ φόρμεσ (απογραφικά δελτία) κατά τθν είςοδο και τθν λιξθ ι τθν αποχϊρθςι 

από το πρόγραμμα (ζωσ 4 εβδομάδεσ από τθν θμερομθνία λιξεωσ).   

Τα δελτία ειςόδου και εξόδου ςυμπλθρϊνονται μζςω των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ (e-

services). Το δελτίο ειςόδου πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί κατά τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ και πριν τθν 

καταβολι τθσ πρϊτθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Αντίςτοιχα, το δελτίο εξόδου υποβάλλεται εντόσ τεςςάρων 

(4) εβδομάδων από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ δράςθσ και πριν τθν καταβολι τθσ τελευταίασ μθνιαίασ 

αποηθμίωςθσ ςτον/θν ωφελοφμενο/θ/ αςκοφμενο/θ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ δεν καταβάλλεται ςτον/θν ωφελοφμενο/θ, αςκοφμενο/θ το ποςό τθσ 

αποηθμίωςθσ που αντιςτοιχεί ςτο  πρϊτο  ι ςτο τελευταίο διάςτθμα τθσ δράςθσ, αντίςτοιχα. 

Στθν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του/θσ ωφελοφμενου/θσ/ αςκοφμενου/θσ για οποιοδιποτε λόγο, νωρίτερα 

από τθν λιξθ τθσ δράςθσ, το δελτίο εξόδου ςυμπλθρϊνεται ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ 4 εβδομάδεσ μετά 

τθν αποχϊρθςθ του, προκειμζνου να καταβλθκεί θ αποηθμίωςθ που αντιςτοιχεί ςτο τελευταίο διάςτθμα 

που βριςκόταν ςτον πάροχο. 

Άρκρο 7 

 
1. Σε περίπτωςθ αποχϊρθςθσ του αςκοφμενου (ωφελουμζνου) για λόγουσ που δεν προζρχονται από τον 

ίδιο, είναι δυνατι θ τοποκζτθςι του ςε άλλο πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) 

μθνϊν. Ο ωφελοφμενοσ/αςκοφμενοσ που  αποχωρεί από μία κζςθ, αποηθμιϊνεται για τισ θμζρεσ που 

αςκικθκε ςτον πάροχο. 

2. Στθν περίπτωςθ που ο ωφελοφμενοσ/αςκοφμενοσ αποχωριςει για λόγουσ που δεν αφοροφν ςτον 

πάροχο, ο ΟΑΕΔ προχωράει ςτθν τοποκζτθςθ άλλου ωφελοφμενου/αςκουμζνου, τθρϊντασ τθ ςειρά του 

πίνακα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα. 
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3. Πταν για τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ του ωφελοφμενου/αςκοφμενου  ευκφνεται ο ίδιοσ ο 

ωφελοφμενοσ/αςκοφμενοσ, τότε δεν επανατοποκετείται ςε άλλον πάροχο και όταν ευκφνεται ο  πάροχοσ  

δεν  του υποδεικνφεται άλλοσ ωφελοφμενοσ/αςκοφμενοσ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο πάροχοσ κατά τθν 6μθνθ διάρκεια του προγράμματοσ προβεί ςε μείωςθ 

προςωπικοφ λόγω καταγγελίασ ςφμβαςθσ εργαςίασ ατόμου από το προχπάρχον προςωπικό,  χωρίσ να το 

αντικαταςτιςει εντόσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5.1.5 του 

άρκρου 5 και ςτθν παρ. 1 του άρκρου  8 τθσ αρικμ. 9341/317/01-03-2021 ΚΥΑ, το πρόγραμμα διακόπτεται 

με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2). Δίνεται ωςτόςο θ δυνατότθτα ςτον 

ωφελοφμενο/αςκοφμενο να ολοκλθρϊςει τθν άςκθςθ  ςε άλλον πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό 

διάςτθμα. 

5. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ  τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθ λιξθ τθσ δράςθσ 

ςυνάψει ςφμβαςθ μιςκωτισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν επιχείρθςθ, αυτό κα γίνεται με πλιρθ κάλυψθ 

από τθν επιχείρθςθ των εργοδοτικϊν υποχρεϊςεων και χωρίσ αντικατάςταςθ υφιςτάμενου εργαηομζνου. 

 

Άρκρο 8 

 
Ο Υπεφκυνοσ Φορζασ (ΟΑΕΔ) ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και 

ελζγχου εκτζλεςθσ του προγράμματοσ μζςω των υπαλλιλων ελεγκτϊν ςφμφωνα με τθν αρικμ.  

2/82850/0022/2013 (487 ΥΟΔΔ) Κ.Υ.Α., όπωσ ιςχφει. 

 

Άρκρο 9 

 
Για οποιαδιποτε διαφορά προκφψει μεταξφ του ΟΑΕΔ και των παρόχων  ι των 

ωφελοφμενων/αςκουμζνων κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, επιλφεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Εκδίκαςθσ Ενδικοφανϊν Ρροςφυγϊν (ΕΡΕΚΕΡ) ςφμφωνα με τθν αρικμ. 635/8-3-2016 Απόφαςθ ΔΣ του 

ΟΑΕΔ (Βϋ1708), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι ενςτάςεισ  υποβάλλονται ςτο ΚΡΑ2, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου ανικει ο άνεργοσ ι ο 

πάροχοσ/επιχείρθςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Λόγω τθσ μικρισ διάρκειασ του προγράμματοσ οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τισ ΕΡΕΚΕΡ κατά 

προτεραιότθτα και εντόσ 15 εργάςιμων  θμερϊν από τθ διαβίβαςι τουσ από τα ΚΡΑ2. 

Ο Πάροχοσ και ο Ωφελοφμενοσ/Αςκοφμενοσ δθλώνουν ρθτά ότι αποδζχονται όλουσ τουσ όρουσ του 

παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ κακώσ και ότι ζλαβαν γνώςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα  όλουσ τουσ 

όρουσ τθσ αρικμ. 9341/317/01-03-2021 (Β΄842) ΚΤΑ. 

 

Το Συμφωνθτικό αυτό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα μεταξφ του ΟΑΕΔ, του Ραρόχου και του/θσ 

Ωφελουμζνου/θσ, Αςκοφμενου/θσ. Από τα τρία αντίγραφα: 1 παραμζνει ςτθν Υπθρεςία (ΚΡΑ2), 1 δίνεται 

ςτον πάροχο και 1 ςτον Ωφελοφμενο/θ, Αςκοφμενο/θ. 

 

Θμερομθνία: 

 

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΕΑΣ 

(ΟΑΕΔ) 

Ο ΡΑΟΧΟΣ Ο/Θ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/Θ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Θ 
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 «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β» 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ KAI  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

           ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟΚΣΗΗ  ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ 

5.000 ΑΝΕΡΓΟΤ ΝΕΟΤ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩ 29 ΕΣΩΝ 

(υπογράφεται   τθν επόμενθ θμζρα τθσ λιξθσ του Συμφωνθτικοφ Συνεργαςίασ) 

 

Α) Ο Οργανιςμόσ Απαςχολιςεωσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο Α Ε Δ), Ν.Ρ.Δ.Δ., εφεξισ αποκαλοφμενοσ  

«Τπεφκυνοσ Φορζασ/Φορζασ Τλοποίθςθσ» που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Εκνικισ Αντίςταςθσ 8 -  

Άλιμοσ, με Α.Φ.Μ.: 090010376 και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι του, Σπυρίδωνα Ρρωτοψάλτθ, 

και για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ ωσ άνω Υπθρεςίασ (ΚΡΑ2), ςφμφωνα με 

τθν εξουςιοδότθςθ τθσ με αρικμ. 9341/317/01-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 842/Β/3-3-2021).  

Β) ____________________________________ εφεξισ αποκαλοφμενοσ «Πάροχοσ» που εδρεφει ςτθν 

____________________ οδόσ ___________________ και ζχει Α.Φ.Μ.: _________________, που 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι του παρόντοσ από τον 

___________________________________________________________. 

Γ) Ο/H  _________________________________ του ________________________, εφεξισ 

αποκαλοφμεν….  «Ωφελοφμενοσ/θ»/ «Αςκοφμενοσ/θ» με Α.Δ.Τ.: ____________________ και 

Α.Φ.Μ.:_______________________  

ςυνομολογοφν, ςυμφωνοφν και αποδζχονται τα παρακάτω: 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ προγράμματοσ επιμθκφνεται για __________ θμζρεσ και λιγει τθν ____________ 

αυτοδικαίωσ και χωρίσ τθν υποχρζωςθ καταβολισ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ εκ μζρουσ του φορζα 

ΟΑΕΔ. 

 

Θμερομθνία: 

 

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΕΑΣ 

(ΟΑΕΔ) 

 

 

Ο ΡΑΟΧΟΣ Ο/Θ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ/Θ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Θ 

». 
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Θ. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ. αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ρρόγραμμα  Απόκτθςθσ 

Εργαςιακισ εμπειρίασ για 5.000 ανζργουσ νζουσ  θλικίασ ζωσ 29 ετϊν» (Β’  842). 

 

Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ.  

 

 

                                                                             ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

                                                                                       

                                                                                        

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΙΡΗ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 
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Κοινοποίθςθ 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (Για δθμοςίευςθ) 

2. ΟΑΕΔ – Διοίκθςθ  

α.    Γραφείο κ. Διοικθτι ΟΑΕΔ 

β.    Δ/νςθ Α5 
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